
Професійне свято продовжилося на Рівненському загальновійськовому погоні
П'ятниця, 07 червня 2019, 18:29

З ініціативи секретаріату Рівненської обласної організації Національної спілки
журналістів України та за підтримки прес-центру оперативного командування "Захід"
Збройних Сил України сьогодні більше сорока журналістів Рівненської та Волинської
областей побували на Рівненському загальновійськовому полігоні. 

  

На відміну від попередніх років, цьогорічний прес-тур працівників місцевих газет, радіо і
телебачення розпочався з подолання смуги перешкод. А ні проливний дощ, а ні вибухи та
їдкий дим, ні спеціальне спорядження солдата-піхотинця не стали на заваді колегам
випробувати себе на цій незвичній дистанції. Не всі, звичайно, ризикнули повторити те,
що є вже звичним для рядових військовослужбовців. Та головний редактор газети
"Володимирецький вісник"  Сергій Скібчик та керівник інтернет-порталу "ЧаРівне"
Олександр Курсик з цим випробуванням справилися досить успішно. На жаль, лише на
половину дистанції вистачило сил 67-річному головному редактору газети "Сурми
Радзивилів " Володимиру Мартинюку. І все ж, попри поважний вік він довів: є ще порох у
порохівницях...

  

  

Злива та громовиця не дозволили організувати виконання вправ зі стрільби з пістолета,
автомата, кулемета та снайперської гвинтівки на відкритій місцевості, як це було у
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попередні роки. Довелося задовільнитися пострілами з цих видів зброї  у
новозбудованому інтерактивному комп'ютерному центрі. Але й тут колеги показали
досить непогані результати, за що й одержали грамоти від командування оперативного
командування "Захід".

  

А ще колеги мали змогу відверто поспілкуватися з командувачем ОК "Захід"
генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який і сам є учасником бойових дій на
сході України. П'ятьом членам Національної спілки журналістів України генерал Павлюк
вручив почесні

 відзнаки військового угрупування. Їх зокрема одержали головний редактор газети
"Володимирецький вісник" Сергій Скібчик, громадський кореспондент газети "Вісті
Рівненщини" і волонтер Любов Ярмолюк, журналіст ПАТ НСТУ "Рівненська регіональна
дирекція" Сергій Татаренко, голова Рівненської обласної організації НСЖУ Дмитро
Тарасюк та головний редактор газети "Сарненські новини" Світлана Ляшко. 

  

{youtube}Z6bvo_Nl9yQ{/youtube}
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